6ος Ηµιµαραθώνιος της ΑΘήνας
Κυριακή 19 Μαρτίου 2017
ΤΟ ΒΑΖΑΚΙ juice bar και η ΜΚΟ ΕΠIΚΟΥΡΟΣ - κίνηση τρέχουν µαζί στον 6ο Ηµιµαραθώνιο της Αθήνας για
καλό σκοπό. Μπορείς να βοηθήσεις και εσύ σε αυτή την προσπάθεια παίρνοντας µέρος στους αγώνες
3χλµ, 5χλµ και 21χλµ.
Οι θέσεις είναι περιορισµένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για να εγγραφείτε επιτυχώς,
παρακαλούµε συµπληρώστε την παρούσα φόρµα συµµετοχής και στείλτε την ηλεκτρονικά στη Σταυρούλα
Παπαδοπούλου, info@tobazaki.com και ολοκληρώστε την κατάθεσή σας εντός προθεσµίας(15/2).
(κόστος συµµετοχής: 3χλµ 20€, 5χλµ 25€, 21χλµ 30€)
Θα συµµετέχω στα:

3χλµ

5χλµ

21χλµ

Όνοµα:
Επώνυµο:
Όνοµα (µε λατινικιούς χαρακτήρες)
Επώνυµο (µε λατινικούς χαρακτήρες)
Ηµεροµηνία Γέννησης:
∆ιεύθυνση
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
e-mail:
Μέγεθος φανέλας (τα αθλητικά µπλουζάκια έχουν στενή φόρµα)
Για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας χρειάζεται να καταβάλετε το αντίστοιχο ποσό στο λογαρισµό της
Alpha Bank IBAN: GR 08 0140 341 0129 00200 2000 650 ∆ικαιούχος : ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ή στο ΒΑΖΑΚΙ juice bar.
Σαν αιτιολογία κατάθεσης, συµπληρώνεται το επίθετό σας, δίπλα τον αριθµό των χιλιοµέτρων που θα
λάβετε µέρος και έπειτα τη λέξη run π.χ εάν θέλω να τρέξω στα 21χλµ θα γραψω σαν αιτιολόγία
papadopoulou21run. Με τον ίδιο τρόπο να αποθηκέυεται και το αρχείο της αίτησης συµµετοχής που θα
µας στείλετε. Για όποια πληροφορία είµαστε στη διάθεσή σας: ΤΟ ΒΑΖΑΚI juice bar:2106800067 &
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - κίνηση: 2102224466
Υπεύθυνη ∆ήλωση *
Συµµετέχω στον αγώνα µε απόλυτη προσωπική µου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις
και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Παραιτούµαι από κάθε απαίτηση εναντίον των
διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του αγώνα ή αµέσως µετά το τέλος
του. Συναινώ στην ελεύθερη χρήση των προσωπικών στοιχείων / του ονόµατος / εικόνας µου από τα ΜΜΕ,
τους διοργανωτές και τους χορηγούς της διοργάνωσης για προωθητικούς λόγους. Τέλος δηλώνω ότι έχω
διαβάσει όλους τους όρους συµµετοχής στην επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης καθώς και τις σχετικές
πληροφορίες και τις αποδέχοµαι.

Υπογραφή

